В РЕГИОНА
До Кмета
На Община Балчик

8 декемрви - 14 декември 2011 г. 2
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Заявление
От Тамара Попова – Велчева
Гр.Балчик, ул.”Д-р Зл.Петков”№ 6 тел.0877 755 476
и граждани по приложен списък
Уважаеми г-н Кмете,
Молим за Вашето отношение по въпроса за безстопанствените кучета в Община Балчик. Това е проблем, гледката е покъртителна. Апелираме за хуманно и цивилизовано разбиране на този проблем с популацията и разрешаването му чрез изграждане на приют, където да има необходимото обслужване. Липсва нормално отношение към животните.
Балчик е туристически град, посещаван от много наши и чужди гости,
които срещат на всяка крачка тези болни, гладни животни, носещи паразити и болести. Необходимо е да се обърне внимание и на онези, които
са изхвърлени на улицата от собствените им стопани, използвани само
за летния сезон за охрана на вилите им, след което ги изоставят. Нека
докажем, че претендираме да сме европейски град и заемем подобаваща позиция по този проблем. Предлагаме:
1.Да се създаде приют.
2.Да има ветеринарна служба, на основание Закона за защита на
животните.
3.Да се предприемат мерки за ограничаван на тяхната популация.
В това се изразява хуманността към животните, което е абсолютно
необходимо за едно цивилизовано общество. Нашите искания са
напълно основателни и съобразени със съществуващото в Република
България законодателство.
Надяваме се и разчитаме на Вашата съпричастност за разрешаване
на поставения проблем, който през последните години се поставя и на
национално ниво.
Имаме готовност от страна на всички съмишленици по този проблем
да предприемем организация за оказване на необходимата помощ.
11.11.2011 г. С уважение: /п/
Т. Попова – Велчева и граждани

И тази година рибари, търговци и банкери отбелязват 6 декември - Никулден като свой професионален
празник. Молитва за здраве и благоденствие произнесоха отец Филип от с. Оброчище и отец Г. Петков
от Балчик. Поздравление получиха от кмета - именник Николай Ангелов. Специален концерт от народна
музика украси атмосферата на празника, проведен на територията на голямото рибарско пристанище
в Балчик.
Фото: М. КОСТОВА

Ñåëî ìîå - ìèëî, ðîäíî è
íåçàìåíèìî

Отмина един от най-хубавите и вълнуващи български празници – Денят
на народните будители.
За мен този ден е двоен
празник, очаквам го с нетърпение и с радост поемам към моето родно село Камен. Всички каменци сме щастливи и горди, че нашето село е под
закрилата на Св.Иван
Рилски – патрон на храма ни в селото, построен
през 1940 г. под ръководството на моя най-голям
чичо Атанас Стойчев.
В далечната 865 г. княз
Борис взема историческото решение България да
е християнска държава и
тогава страната ни тръгва
по нов духовен и културен път. Първите учители
– просветители, двамата
солунски братя, създават
българската азбука и така народът ни е научен на
четмо и писмо. Хората от
моето село са били винаги будни за знания и просвета. Излезли са много

учители, агрономи, инженери, медици, икономисти – все хора, достойни за уважение. Такъв е и
моят род – Стойчеви. Потомци сме на опълченец,
дал живота си за свободата на България. Гордеем
се с нашия най-голям братовчед, Георги Атанасов
Казанджиев, добруджански писател, издал много
исторически книги.
Всяка година на този ден
си даваме среща, събира
ни единственият останал
жив от братята Стойчеви –
76-годишният ни чичо Велико Стойчев, добруджански музикант и певец, участвал в много фестивали и
продължаващ да свири и
пее, и да се радва на многочленното си семейство с
внуци и правнуци – близнаци. Весел и добър човек
е моят чичо, знае стотици
народни песни, не може да
живее без любимия си
акордеон, всички много го
обичаме. Не мога да не
спомена и името на моята

За всички посетители на празника бе приготвена богата рибена чорба от която всички вкусихме.
Председателят
на ОбС Виктор Лучиянов и кметът Николай Ангелов изчистиха по един паламуд, осолиха
любима братовчедка Кера
го
и
го
опекоха
на скара. Бяло вино се лееше, настроението растеше. Въпреки дъждовното време
Стойчева, нашата Кени. Тя
е председател на читали- празникът премина безупречно, благодарение на рибарския шеф Росен Димов.
щето, което носи името на
Чудни рибни ястия бяха направени от ресторантите “Бяла къща”, “Лотос”, “Селена”, “Френсис
големия писател Йордан Дрейк”, “Мистрал” и “Верони”
Фото: М. КОСТОВА
Йовков. Ръководи и фолклорен състав, който възстановява много хубави български обреди и обичаи. А
какви изложби подрежда и
организира, заразявайки
ТУРНИР ПО ШАХМАТ
всички със своя устрем,
който ще се проведе на 17 и 18 декември 2011 г.
вдъхновение и родолюбие!
Празникът в селото став залата на клуба.
на още по-хубав, когато
пристигнаха гости от
Начало на състезанието - 10.00 ч. на 17 декември. Заявки за участие се приемат в клуба.
с.Владимирово – фолклорен танцов състав, дошли
специално за празника да
Склад
Магазин
поздравят селото. СелскиТел: 7 22 88
Тел: 7 22 89
ят мегдан се изпълни с доGSM:
0878 408 005
GSM: 0878 578 995
бруджански ритми, танци,
кръшни хора и много усмивки. А топлото есенно
слънце, красивите багри
и празничната атмосфера повишиха настроението на всички. Пожелахме си до нови срещи, живи, здрави.
Тодорка
ХАРИЗАНОВА
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предлага дървени изрезки на цена 100 лв за 4 куб. ,
оформени в пачка.
Заповядайте в складовата база на фирмата
на ул. Варненска №43
До изчерпване на наличните количества

